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Beslut om sammanträden på distans 

Kommunsekreterarens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens föreslår att Kommunfullmäktige medger deltagande på distans på fullmäktiges 

sammanträden samt på de kommunala nämndernas och utskottens sammanträden i enlighet med KL 

5:16 och 6:24. Deltagande på distans i enlighet till detta beslut gäller vid hantering  av 

samhällsstörningar eller extraordinär händelse. 

Ärendesammanfattning 

I kommunallagen finns en möjlighet att genomföra sammanträden med kommunfullmäktige och 

kommunens nämnder samt utskott på distans, under förutsättning att alla deltagande kan ske genom 

ljud- och bildöverföring i realtid och att samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på lika 

villkor.  

 

Robertsfors kommun har inte fattat något beslut om att generellt tillåta deltagande på distans, då det 

inte funnits behov av detta. På grund av den rådande samhällsstörningen med virusutbrott bör 

distansmedverkan tillåtas, för att minimera spridningsrisker samt för att minska exponeringen för 

förtroendevalda i riskgrupper. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige  beslutar 

att medge sammanträden på distans, men att dessa endast ska ske under samhällsstörningar eller 

extraordinära händelser. Det innebär att normalläge är att sammanträden sker på fysisk plats med vid 

särskilda händelser, som den aktuella Covid-19-pandemin, är sammanträden på distans, genom 

digitala möjligheter, en möjlighet för de enskilda ledamöterna.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Beslut om sammanträden på distans 2020-03-30 

- Protokoll AU 200323 § 58 

Ärendet 

Kommunallagen har medgett att kommunerna beslutar om att möjliggöra att ha sammanträden på 

distans. Detta kan normalt vara aktuellt när en kommun till exempel är stor till ytan. Distansdeltagarna 

kan då samlas i annan lokal närmare sitt hem för att delta. Robertsfors kommun har inte haft behovet 

av distanssammanträden för sina nämnder, utskott och fullmäktige och har därför inte tagit något 

aktivt beslut om detta.  

 

På grund av nuvarande utbrott av Corona-viruset/sjukdomen Covid-19 finns det anledning att se över 

möjligheten till distanssammanträden, dels för de grupper i samhället som anses vara riskgrupper, men 

även då det finns stor risk för allmän spridning vilket leder till att ledamöter kan ha svårt att delta i 

sammanträden, även om de känner sig friska, men på grund av karantänsregler uppmanas att inte 

fysiskt närvara vid sammanträdet. 

 

Inom kommunens verksamheter uppmanas de medarbetare som uppvisar symptom, men i övrigt 
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känner sig friska och arbetsföra, att, där det är möjligt, arbeta hemifrån. Liknande möjligheter skulle 

kunna införas även för förtroendevalda i samband med sammanträden. Detta gäller i nuläget, under 

denna samhällsstörning, samt vid liknande större samhällsstörningar som beräknas pågå under längre 

tid.  

 

I kommunallagen framgår det att  

16 §   Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har 

beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt 

på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

 

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. 

(kap 5, § 16) 

 

Samt om nämndernas (och utskottens) sammanträden på distans 

 

24 §   Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds 

sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §. 

 

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 

(kap 6, § 24) 

Beslut ska skickas till: 

- Kommunchef 

- Kommunsekreterare 

- Samtliga nämnds- och utskottsordföranden  

- Samtliga utskottssekreterare samt sektorchefer 

 

Konsekvensanalys och synpunkter 

Jämställdhets konsekvensanalys 
Detta beslut skulle innebära att det blir möjligt för kommunen att genomföra distansmöten för att på så 

vis bidra till att skydda aktuella riskgrupper. Således är det definitionen av riskgrupperna som 

specificerar hur varierad nyttan/konsekvensen av detta beslut är för kvinnor, män, flickor och pojkar. 

Däremot bedöms konsekvensen (säkerställandet av att minska smittorisken i kontrast till ökad 

användning av IT-lösningar) vara övervägande positivt för samtliga målgrupper. 

  
Konsekvenser verksamhet 
Konsekvensen av att inte tillåta deltagande på distans när situationer som den aktuella Covid-19-

pandemin har medfört, kan ge flera negativa aspekter, bland annat: 

- Sammanträden kan inte genomföras då det är för få ledamöter närvarande 

- Ledamöter i riskgrupper deltar i sammanträden och utsätter sig själva för ökad fara 

- Ledamöter som kan vara smittbärande deltar i sammanträdet för att det ska kunna genomföras.  
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Det övergripande syftet med deltagande på distans i situationer som den uppkomna är att möjliggöra 

politiskt beslutsfattande och hålla igång normal verksamhet så långt som möjligt, utan att utsätta vare 

sig förtroendevalda eller anställda, eller samhället i övrigt, för onödiga risker.  

 

  
Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
Synpunkter har inhämtats från Kommunstyrelsens presidium, då koncepten från andra kommuner i 

Västerbotten har presenterats. 

  
Konsekvenser på andra fattade beslut 
Inga specifika konsekvenser för andra särskilda beslut har identifierats. 

 

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser 
Åtgärden bör ej leda till större ekonomiska konsekvenser då nödvändiga investeringar för denna 

tillfälliga lösning redan är genomförda sedan tidigare, genom utdelning och introduktion av 

Chromebooks med mera. 

  
Resurser 
För att likställa att besluten blir fattade på korrekt bakgrund är det viktig att ledamöterna har tillgång 

till de digitala hjälpmedel som krävs för ett aktivt deltagande. Med den tekniska utvecklingen i 

samhället idag bedömer förvaltningen att majoriteten av ledamöterna har denna möjlighet, genom till 

exempel sina smarta telefoner, som har både internetuppkoppling och kamera. Förvaltningen ska 

arbeta för att underlätta val av teknisk plattform i så stor utsträckning som är möjligt för att 

ledamöterna ska kunna delta. Teknisk plattform kan variera beroende på vilka deltagare, och deras 

förutsättningar, som behöver delta på distans. 

 

Målet är att de ledamöter som till exempel misstänks ha smitta, eller som bedöms vara i en riskgrupp, 

men i övrigt känner sig friska ska kunna delta i sammanträdet från sitt hem. Det innebär att det 

kommer att bli ett flertal digitala sändningspunkter. Alla ledamöter som deltar digitalt genom detta 

räknas som närvarande, till exempel vad gäller beslutsförhet, men även vad gäller ersättningsregler.  

 
Finansiering 
Bör ej kräva ytterligare finansiering. 
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